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LATUA-hankkeen mobiilipilotti Turun yliopistossa

• Pilottikyselyn otos koostui 507:stä Turun yliopistosta vuonna 2010 

valmistuneesta henkilöstä

– Otokseen valittiin humanistinen, oikeustieteellinen ja 

matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 

• Pilotti toteutettiin marras-joulukuun 2016 aikana, eli samaan 

aikaan kun ns. valtakunnallinen uraseuranta vuonna 2011 

valmistuneille oli käynnissä.

• Pilotin tavoitteena oli testata tekstiviestiyhteydenottoa ja 

tekstiviestiyhteydenottojen jälkeen lähetetyn paperilomakkeen 

vaikutusta vastausaktiivisuuteen. 



Miten pilottikysely toteutettiin?
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1. Tekstiviesti

•Koko 
vastaanottajajoukolle

2. tekstiviesti

•Lähetettiin kaikille 
vastaamattomille alle 
viikon päästä ed. 
tekstiviestistä

3. tekstiviesti

•Lähetettiin kaikille 
vastaamattomille alle 
viikon päästä ed. 
tekstiviestistä

4. Tekstiviesti

•Lähetettiin puolelle 
vastaamattomista

•Mukana deadline 
kyselyn päättymiselle

Paperilomake

•Lähetettiin puolelle 
vastaamattomista

•Mukana deadline 
kyselyn päättymiselle

• Kyselyn kolme ensimmäistä yhteydenottoa tehtiin tekstiviestillä. Tämän 

jälkeen puolelle heistä, jotka eivät olleet vastanneet, lähetettiin tekstiviesti ja 

puolelle postitse saate ja paperilomake.



Yhteenveto vastaajista

Otoksen koko 507 

Puhelinnumerot saatavilla 47 % 

Vastaanottajia 238

Vastaajia yhteensä 110

Vastausprosentti otoksesta 21,70 %

Vastausaktiivisuus vastaanottajista 46,20 %

Vastausaktiivisuus tekstiviesteillä 40,70 % (n=97)

Paperimuistutuksen vaikutus 5,40 % (n=13)

Paperi-
vastaukset: 

13 
vastaajaa 

(12 %) 

Julkinen linkki: 
34 vastaajaa (31 

%)

Personoitu 
linkki: 63 
vastaajaa 

(57 %)



Puhelinnumerojen poiminta Fonectan kautta

1. Poiminta tehtiin VRK:sta osoitetietojen saamiseksi

2. Fonectalle toimitettiin henkilön nimi, katuosoite ja/tai 

postinumero/postitoimipaikka

3. Fonecta toimitti puhelinnumerot 1-2 päivässä

Hinta: perusmaksu 200 € + 0,08 €/päivittynyt numero



Tavoitettavuus puhelinnumeroiden avulla

• Fonectan rekisterissä on vain suomalaisia 

puhelinnumeroita

• Puhelinnumero löytyi noin 47 %:lle otoksesta

• Fonectalta saatuja puhelinnumeroita verrattiin Turun 

yliopiston opintorekisterissä oleviin puhelinnumeroihin

– Opintorekisteristä löytyi puhelinnumero 98 %:lle otoksesta  

– Opintorekisterin puhelinnumerot olivat 80%:sesti samoja kuin 

Fonectalta saadut numerot. 



Pilottikyselyn sisällöt
Kysely toteutettiin pääasiassa keskitetyn uraseurannan sisällöin. 
Mukana oli kuitenkin muutama muokattu kysymys:

1. Koitko/koetko olevasi oman alan työssä: kyllä/ei?

2. Onko urasi edennyt tähän mennessä, kuten olet toivonut: 
kyllä/jossain määrin/ei/en osaa sanoa?

3. Arvioi, miten seuraavat tekijät ovat vaikuttaneet työllistymiseesi 
valmistumisen jälkeen? Vastaa koko valmistumisen jälkeisen 
työurasi perusteella.
• Vaihtoehtoja muokattu  

4. Työtehtävien luonteen luokitukseen uusia vaihtoehtoja
• Henkilöstöhallinnolliset tehtävät

• IT-tehtävät

• Muotoilu ja tuotesuunnittelu



Webropol kyselyn toteutuksessa

• Kysely toteutettiin Webropolin 2.0. versiolla

• Sovelluksen kautta voi ostaa ja lähettää 

tekstiviestit vastaanottajille (0,10e/kpl + alv. 

24%)

• Ohjelma generoi mukaan personoidun linkin. 

Viesteihin ei saa mukaan muuta personoitua 

sisältöä.

• Kysely ei ollut responsiivinen, mutta toimi 

silti kohtuullisen hyvin mobiililaitteilla (mm. 

isommat valintanapit ym.). Vain yksi 

vastaaja antoi palautetta responsiivisuuden

puuttumisesta.

• Webropolin kyselyissä on erittäin paljon 

erilaisia kysymystyyppimahdollisuuksia.

• Ns. monsterikysymys jaettiin kahdeksi eri 

kysymykseksi vastaamisen helpottamiseksi 

(ns. palstanleveys mobiililaitteilla).
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Sekä personoitu, että yleinen linkki käytössä
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• Kyselyyn oli mahdollista vastata tekstiviestissä olleesta Webropol-ohjelman 

personoimasta linkistä. 

• Jos vastaaja ei halunnut vastata kännykällä, hän pääsi kyselyyn helposti 

osoitteessa utu.fi/rekry. Myös paperilomakkeilta/saatteilta ohjattiin tähän 

osoitteeseen. Sivulle oli sijoitettu kyselyn näkyvä banneri:

• Ns. julkisen linkin kautta vastanneet identifioitiin kysymällä vastaajan nimi ja 

syntymäaika, eli tieto, joka vastaajalla on aina ”mukana”. Kysymyksen 

yhteydessä kerrottiin, että tieto poistetaan kyselyn aineistosta.

• Verkossa vastanneista 65 % vastasi suoraan puhelimella personoidulla 

linkillä ja 35 % käytti julkista linkkiä, 

oletettavasti tietokoneen selaimelta.



Esimerkit tekstiviesteistä

1. yhteydenotto 4. yhteydenotto



Huomioita tekstiviesteistä

• Tekstiviestin alkuun tulee kiinnittää erityishuomiota:

– Useimmissa puhelimissa lukemattoman viestin sisällöstä näkyy vain 

muutama sana. Lähettäjänä näkyy Webropolin kautta lähetetyissä 

viesteissä palvelunumero (173025). 

– Pyrimme laittamaan kaikkien viestien alkuun jollain lailla Turun yliopiston 

nimen, jotta viestejä ei luultu mainosviesteiksi.

– Tavoitteena oli ”virallisen hyvätuulinen” sävy, joka kunnioittaa vastaajaa, 

mutta ei ole liian jäykkä. Tekstissä pyrittiin välittämään ajatus, että Turun 

yliopisto on kiinnostunut valmistuneistaan: kerro meille urastasi ja autat 

samalla muita.

• Tekstiviestiin tulee laittaa mukaan puhelinnumerolähde.

• Viestit olivat pituudeltaan kahden viestin pituisia (n. 290 merkkiä), 

nykykännykät yhdistävät ne yhdeksi viestiksi.
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Yhteenveto kustannuksista

Puhelinnumeroiden hinta yhteensä 219,04 €

Puhelinnumeron hinta/hlö (238 kpl) 0,92 €

Tekstiviestien hinta yhteensä 172,86 €

Tekstiviestiyhteydenoton hinta/vastaaja 4,04 €

Paperimuistutus hinta/vastaaja 6,96

Tekstiviesti-
yhteydenotto: 

hinta/prosenttiyksikkö

9,63 €

→ 40,7 %:n 
vastausaktiivisuuden 

saavuttaminen 
maksoi n. 392 €

Paperimuistutus: 
hinta/prosenttiyksikkö

16,74 €

→ vastaus-
aktiivisuuden nosto 

5,4 prosenttiyksiköllä 
maksoi n. 90 €

Puhelinnumeron tai 

paperivastauksen 

hintaan ei ole 

laskettu mukaan 

VRK:n kuluja, 

koska ne tulevat 

toteutustavasta 

riippumatta.



Tulokset ja suositukset 1/3
• Vastaajan tunnistaminen: tunnistautumisen pitäisi olla mahdollista 

esim. pankkitunnuksilla. Niin kauan kuin se ei ole mahdollista, 

vastaaja tulisi tunnistaa tiedolla, joka hänellä on ”aina mukanaan” 

(esim. nimi ja syntymäaika). Tämä helpottaa kyselyn markkinointia 

mm. uutiskirjeiden avulla ja sosiaalisessa mediassa. Tällöin puuttuva 

vastauskoodi ei myöskään estä vastaamista.

• Pienet kustannukset, hyvä vastausaktiivisuus: 

Tekstiviestiyhteydenotoilla päästiin selkeästi pienemmillä 

kustannuksilla vähintään yhtä hyvään vastausaktiivisuuteen kuin 

samaan aikaan toteutetussa valtakunnallisessa maisterien 

uraseurannassa (vastausaktiivisuus keskimäärin 37,6 %). Pilotissa 

kyselyn saaneista vastasi 46,20 %. Huomioitava on kuitenkin, että 

pilotin vastausprosentti on vain alle puolet tästä, koska tekstiviestitse

tavoitettiin vain 47 % otoksesta.



Tulokset ja suositukset 2/3
• Puhelinnumerorekisterien kattavuus:

Pilotin perusteella ei voida arvioida, onko Fonectan 

puhelinnumerorekisteri joiltain osin kattavampi, vai vastaako nyt 

saatu puhelinnumeropoiminta normaalia tilannetta. Joitain aloja ja 

ammatteja saattaa kuitenkin puuttua Fonectan rekisteristä kokonaan 

(esimerkiksi sosiaalityöntekijät ym., joilla lähes aina salainen 

numero).

Yksi pilotin tärkein huomio on, että Fonectalta saadut numerot olivat 

80 %:sesti samoja kuin TY:n opintorekisteriin talletetut numerot ja 

opintorekisteristä numero löytyi lähes koko otokselle. Yliopistojen 

rekisterien kattavuutta ja käytäntöjä puhelinnumeroiden 

keräämiseen tulisikin kartoittaa lisää. Lisäksi tulee selvittää 

opintorekisterin numeroiden käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset. 



Tulokset ja suositukset 3/3
• Sähköinen toteutus tai ns. hybridimalli, tavoitteeksi 

responsiivinen kyselytyökalu:

Kyselyn toteuttaminen pelkästään Fonectalta hankittavien numeroiden 

avulla ei ole mahdollista, mutta opintorekisterin puhelinnumerot 

saattavat tarjota huomattavasti paremman tavoittamiskeinon. 

Opintorekisterin numeroiden käyttö alentaisi tekstiviestitse

toteutettavan kyselyn kustannuksia entisestään. 

Uraseurannan toteutuksessa kannattaisi harkita ns. hybridimallia, 

jossa se osa vastaanottajista, jolle puhelinnumerot ja/tai sähköposti 

löytyvät, kontaktoitaisiin pelkästään tekstiviestitse/sähköpostitse tai 

ensin tekstiviestitse/sähköpostitse ja vastaamaton osa vasta sen 

jälkeen paperipostitse. Tällöin käytössä pitäisi kuitenkin olla 

mobiililaitteilla aukottomasti toimiva, resposiiviseen kyselytyökalu.
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